
Ata da Centésima Décima Quinta Reunião Ordinária do1

Colegiado do Curso de Ciências Biológicas2

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às oito horas e trinta3

minutos, na sala C-3.14 do Departamento de Ciências Naturais, Campus Dom Bosco, teve4

início a centésima décima quinta reunião ordinária do Colegiado do Curso de Ciências5

Biológicas. Compareceram, sob presidência da prof.ª Gislene Castro, os membros do6

Colegiado: profs. Liliam Ide, Andrey Castro e Juliana Lyon, e a discente Júlia Guimarães. O7

prof. Ricardo justificou o atraso por motivos médicos. O Colegiado aprovou por unanimidade o8

adiamento dos informes e planos de ensino para os item 9 e 10. Item 1 - aprovação da ata da9

114ª reunião ordinária, realizada em 03 de setembro de 2019. O Colegiado aprovou por10

unanimidade a ata com modificações. Item 2 - apreciação sobre oferecimento de UCs11

extemporâneas no 1º/2020: Trabalho de Campo e Dendrologia. O prof. Ricardo chegou12

durante a discussão. O Colegiado aprovou os oferecimentos, observando que caberá à Área13

de Biologia a análise sobre os encargos didáticos, e propondo que se resgatasse critérios14

utilizados anteriomente para demandas de quilometragem. Item 3 - apreciação sobre revisão15

da IN 16 - COBIO, referente a liberação de pré-requisitos de UCs. Após discussão, o16

Colegiado definiu que seria necessária a revisão da instrução normativa e trazida em uma17

próxima reunião. Item 4 - apreciação sobre equivalência de UCs, de Thaís Rodrigues18

Friedenberg de Lemos. Relatores: profs. Liliam e Ricardo. Após discussão, o Colegiado19

aprovou voto da prof.ª Liliam favorável às equivalências de UCs da UFSCar para Fisiologia20

Vegetal e Microbiologia, mas não para Biologia dos Protistas, e voto do prof. Ricardo21

favorável às equivalências para o Estágio Supervisionado, e a sugestão de aproveitamento22

de Paleontologia e de Ecologia e Conservação de Fragmentos Florestais como eletivas. Item23

5 - apreciação sobre equivalência de UCs, de Paula Rodrigues e Talles Alvarenga.24

Relatora: prof.ª Juliana. O Colegiado aprovou por unanimidade voto da relatora favorável à25

equivalência para Biofísica de UC do curso de Biotecnologia. Item 6 - apreciação sobre26

critérios para solicitação de dispensa de UCs (Resolução n. 13, de 19/04/18, do CONEP).27

O Colegiado discutiu a resolução e definiu consultar a PROEN e coordenações que a28

implantaram, como a COFIS. Item 7 - apreciação sobre prazo de integralização padrão29

para revinculação (Resolução n. 28, de 26/09/18, do CONEP). O prof. Ricardo apresentou30

a resolução e o Colegiado se considerou ciente. Item 10 - apreciação de planos de ensino -31

2º/2019. O Colegiado aprovou por unanimidade os planos de Prae de Ciências e de32

Biodiversidade e Cultura. Item 11 - informes. O prof. Ricardo informou que: a) a COGEO33

contatou cursos com demanda de quilometragem, entre os quais a COBIO, para discussão da34

forma de cobrança do transporte, a fim de se propor uma política mais favorável. O Colegiado35

apoiou a ideia e solicitou que se buscassem questionamentos antigos da COBIO sobre a36

distribuição de recursos; b) a COBIO reforçaria para os professores que avaliações não eram37

permitidas nas semanas da Mostra de Cursos e do Congresso de Produção Científica, de38



acordo com o calendário acadêmico. Item 12 - espaço livre. Não houve. Sem mais a tratar,39

eu, Anderson Macedo Rodrigues, secretário da Coordenadoria do Curso de Ciências Biológicas,40

lavrei esta ata que, após lida, será aprovada e assinada pelos membros presentes.41

São João del-Rei, 24 de setembro de 2019.42
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